
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК 5.2 

2. Назва: Управлінська культура 

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Судук О.Ю., к.с.-г..н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

− управляти колективом та приймати ефективні управлінські рішення;  

− швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів професійної діяльності з 

використанням системи комунікацій;  

− оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації 

− демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності 

− демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 

бути критичним і самокритичним 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 

«Планування та організація діяльності підприємства».  

12. Зміст курсу: Тема 1. Концептуальні основи управлінської культури. Тема 2. Управлінська 

культура в контексті управлінської діяльності. Тема 3. Психологічні теорії особистості в 

контексті управлінської діяльності. Тема 4. Психологічні вимоги до менеджера. Стиль та соціо-

психологічні аспекти керівництва. Тема 5. Психологічні особливості управління. Тема 6. 

Культура управління конфліктами. Тема 7. Культурно-психологічні основи управлінських 

функцій менеджера Тема 8. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея 

організації 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 2. 

Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608с. 3. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. 

Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 

2006. – 416 с. 4. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Пер. с англ. — СПб., 

2000. — 448 с. 5. Палеха Ю. І. Ділова етика. — К.: 2004. — 389 с 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-методи, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ВК 5.2 
2. Title: Managerial culture 

3. Type: selective 

4. Higher education level I (Bachelor’s) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 3 

7. Number of established ECTS credits:3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Suduk, PhD in 

Agriculture, associate professor at management department 

9. Results of studies: after discipline’s studying, the student will be able to: 

˗ manage the team and make an effective managerial decision; 

˗ quickly adapt to specific conditions and areas of professional activity using a communication 

system; 

˗ assess the legal, social and economic consequences of the organization’s functioning; 

˗ demonstrate the ability to act socially responsibly and consciously on the basis of ethical 

considerations (motives), respect for diversity and interculturalism 

˗ demonstrate skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, be critical 

and self-critical. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Planning and 

organization of the enterprise’s activity" 

12. Course contents:  
1. Conceptual foundations of managerial culture. 2. Managerial culture in the context of management. 

3. Psychological theories of personality in the context of management. 4. Psychological requirements 

for the manager. Style and socio-psychological aspects of leadership. 5. Psychological features of 

management. 6. Culture of conflict management. 7. Cultural and psychological foundations of 

managerial functions of manager. 8. Psychological image of the organization. Corporate identity as 

the organization’s leading idea 

13. Recommended educational editions:  
1. Orban-Lembrick L.E. Psychology of management: A Handbook. - К .: Akademvydav, 2003. - 568 p. 

2. Khodakivsky E.I., Epiphany Y.V., Grabar T.P. Psychology of management. - Kyiv: Center of 

Educational Literature, 2008. – 608 p. 

3. Lozhkin G.V., Povyakel N.I. Psychology of conflict: theory and modern practice: Textbook. - K .: 

VD "Professional", 2006. – 416 p. 

4. Newstrom J.W., Davis K. Organizational Behavior: Translation from English – St. Petersburg., 

2000. - 448 p. 

5. Palekha Y.I. Business ethics. - К .: 2004. - 389 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


